SVENSKA ÄLGHUNDKLUBBEN
Ansluten till Svenska Kennelklubben

PROTOKOLL NR 5/2016
Fört vid telefon sammanträde med styrelsen för Svenska Älghundklubben
Tid: torsdag den 15 december 2016

Närvarande styrelseledamöter
Magnus Jensen
Jan-Anders Thorud
Bo Eriksson
Jörgen Myrén
Mona Sundqvist
Joel Olenäs
Matts-Olof Mattsson
Britt-Marie Nordqvist
Anders Holmqvist
Adjungerad
Lena Elvén

§ 1 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE
Magnus Jensen hälsar alla närvarande välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.
§ 2 DAGORDNING
- Godkänna förslag till dagordning.
§ 3 FÖREGÅENDE STYRELSEPROTOKOLL 4/2016
Lena informerade att den ”gamla” hemsidan kommer att bytas ut de närmaste dagarna.
Styrelsen beslutar att
- Godkänna protokollet.
§ 4 ÅTGÄRDER AV MOTIONER FRÅN ÅRSSTÄMMAN 2016
 Motion om regler för utbildning ledhundsdomare i arbetsordningen så är den utförd och finns på
hemsidan AO 16
 Motion om Webbaserad utbildning för nya jaktprovsdomare så är den under utredning, kostnadtillgång av utbildningsmaterial från Provdata m.m. Matts-Olof kommer att utreda det hela.
 Motion om försäkringsvärden på älghundar blev avslagen då styrelsen redan igångsatt en utredning.
Avelskommittén har lämnat ett förslag på värdering, som godkänts av styrelsen och översänds till SKK.
 Styrelsens förslag på stämman om att ta bort provberättelserna i Älghunden nr1 vann gehör. Styrelsen
beslutar att göra som 2015 att lägga dessa på hemsidan i PDF format.
§ 5 SKRIVELSER
Från Västsvenska älghundklubben om prov vid SM 2016, där en hund uppenbarligen åkt bil under provet. Jörgen
har varit i kontakt med berörd domare som förklarat att hunden hämtades med bil p.g.a. att den sprang på en
tämligen hård trafikerad väg. Släpptes åter på samma plats som tidigare för fortsatt sök. I provberättelsen är den
åtgärden inte redovisad.
Styrelsen diskuterar inför framtida tävlingar; huruvida online spårloggning ska finnas för betraktelse, långt efter
provets genomförande.
Styrelsen beslutar att
- Uppdra till Jörgen att redovisa svar på skrivelsen till Västsvenska ÄK.
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§ 6 JAKTPROVSKOMMITTÈN
Regler för jaktprov som är fastställda av SKK JhK 1 september 2016 att gälla fr.o.m. 2017-07-01 ska tryckas i en
upplaga om 5000 ex samt Vildsvinsreglerna i 1000 ex.
Utbildningsmaterial för jaktprov som varit utsänt till den utökande jaktprovskommittén för korrektur är i det
närmaste färdig. Kommer att sändas ut till klubbarna snarast.
En gemensam genomgång av utbildningsmaterialet är planerad till den 4 februari i Sthlm.
2 personer som ska hålla i utbildningen i respektive klubb, kommer att kallas.
Styrelsen beslutar
- Enligt ovanstående.
§ 7 DATAKOMMITTÈN
Protokoll 4/2016 §7 ang. ersättning till Provdatas Christian Nordin.
Styrelsen beslutar att
- Teckna ett supportavtal med bl.a. utveckling av Provdata med Christian N, till en kostnad mot faktura av
4 200kr + moms/månad. Skrivs på ett år i taget.
§ 8 ÖVRIGT
 Remissen om Organisationsutredningen, översyn av SKK´s organisation. Den är framflyttat och ska
beslutas om vid ett extra KF 2018. Mer information från SKK kommer i början av 2017 med mera
omfattande bakgrundsmaterial. Magnus uppmanar ledamöterna att fördjupa sig i remissen och att
diskutera den på kommande styrelsemöten.
 Regler för medlemskap och för deltagande i jaktprov inom SÄK. Styrelsen fick i uppdrag vid
ordförandekonferensen i Lycksele att fastställa texten, vilket nu är gjort. Bilaga 2 var namnet på
dokumentet då. Bifogas protokollet.
 Styrelsen överlämnar ett förslag på tilldelning av Hamiltonplaketten 2017 till SKK.
§ 9 NÄSTA STYRELSEMÖTE
17-18 mars 2017 i Sthlm.
§ 10 SAMMANTRÄDETS AVSLUTNING
Magnus förklarade styrelsemötet avslutat.
Vid protokollet:

Justeras:

Joel Olenäs
Sekreterare

Ordförande
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Reviderad från ordförandekonferensen i Lycksele 2016

Bilaga 2.
2016-12-15

Regler för medlemskap och för deltagande i jaktprov inom SÄK
Medlem i SÄK erhåller automatiskt medlemskap i någon av SÄK´s lokalklubbar.
Med medlemskap följer rösträtt i den lokalklubb som medlemmen själv valt att tillhöra.
Medlemskap i flera lokalklubbar ger ingen ytterligare rösträtt.
Medlem som önskar gå jaktprov har företräde i sin hemmaklubb och möjlighet till prov i
annan lokalklubb, om denna lokalklubb medger detta.
För kvalificering till SM gäller att jaktprovet ska ha genomförts i regi av den lokalklubb där
medlemmen valt att ha sin rösträtt. Rasmästerskap och dylikt är inte kvalificeringsgrundande.
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